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RESUMO

Este trabalho teve como objetivo estudar a cinética de degradação dos resíduos 
de pirimifós-metílico em grãos de milho expostos ao ozônio. Na realização dos 
ensaios utilizaram-se grãos de milho tratados com o inseticida Actellic 500 CE® 
na dose de 24,0 mL t-1. Estes grãos foram expostos ao ozônio na concentração de 
0,86 mg L-1 e fluxo contínuo de 1,0 L min-1 em diferentes períodos de exposição. Os 
períodos de exposição ao ozônio variaram 0,0 a 1 h. Os resíduos do inseticida foram 
extraídos dos grãos utilizando-se a técnica de extração sólido-líquido com partição em 
baixa temperatura. Os extratos obtidos foram analisados por cromatografia gasosa 
com detecção por captura de elétrons. Os dados das concentrações residuais de 
pirimifós-metílico, em função do período de exposição ao ozônio, foram ajustados 
aos modelos cinéticos de ordem zero, primeira ordem e segunda ordem. Observou-
se que o ozônio foi eficiente na degradação dos resíduos de pirimifós-metílico, 
sendo o aumento na eficiência do processo de degradação do inseticida diretamente 
proporcional ao aumento no período de exposição ao gás ozônio. O modelo cinético 
que melhor se ajustou aos dados de degradação dos resíduos do pirimifós-metílico 
pelo ozônio foi o de primeira ordem. 
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INTRODUÇÃO

O uso dos inseticidas residuais constitui uma importante estratégia na 
proteção dos grãos e produtos armazenados contra o ataque de insetos-praga 
(Arthur, 1996; Wakil et al., 2013). Os inseticidas comumente empregados com 
esta finalidade pertencem aos grupos químicos piretróides e organosfosforados 
(Collins, 2006; Nighat et al., 2007). Estes inseticidas apresentam elevada 
toxicidade para os insetos, baixa toxicidade para os mamíferos e curta persistência 
no ambiente (Oviedo et al., 2003; Santos et al., 2007).

O pirimifós-metílico é um organofosforado sintético, derivado heterocíclico 
do ácido fosfórico, que apresenta fórmula molecular C11H20N3O3PS, ponto de 
ebulição de 386,5 °C (760 mmHg), pressão de vapor de 0,0 mmHg (25 °C) e log 
Kow = 4,2, sendo pouco solúvel em água (2,9 mg L-1) (Zalom, 2001; ChemSpider, 
2013).

As moléculas dos inseticidas sintéticos, quando aplicados na dose correta e 
respeitando os períodos de carência, são facilmente degradadas pela temperatura 
e radiação solar. Porém, quando os inseticidas são aplicados em doses muito 
superiores às recomendadas, o processo natural de quebra das moléculas não é 
suficiente para reduzir os resíduos a níveis considerados seguros para consumo, 
dentro do período de carência (Chen & Wang, 1996; Trevizan & Baptista, 2000). 
Em decorrência deste fato, tem se observado a presença de resíduos nos grãos 
em níveis considerados danosos à saúde dos consumidores (Santos et al., 
2007). Essa situação tem motivado o desenvolvimento de tecnologias capazes 
de degradar os resíduos dos agrotóxicos nos alimentos antes do consumo. 

Uma estratégia potencial para o tratamento de resíduos consiste no uso do 
gás ozônio. Alguns estudos têm apontado o potencial deste gás como agente 
de degradação de resíduos de agrotóxicos (Wu et al., 2009; Gabler et al., 2010; 
Heleno et al., 2014) em produtos vegetais. No entanto, não constam na literatura 
consultada estudos sobre o uso do ozônio para a degradação de agrotóxicos 
em grãos armazenados. Em decorrência disto, este trabalho foi desenvolvido 
com o objetivo de estudar a cinética de degradação dos resíduos de bifentrina e 
pirimifós-metílico em grãos de milho expostos ao ozônio.

MATERIAL E MÉTODOS

A massa de grãos de milho com teor de água de 12% b.u. foi pulverizada 
com uma calda inseticida contendo pirimifós-metílico na concentração de 12 
mg kg-1 preparada a partir da diluição do produto comercial Actellic 500 CE® na 
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dose de 1,5 vezes a dose recomendada pelo fabricante (24 mL t-1), em 1,0 L de 
água. A adoção de uma dose maior que a recomendada comercialmente se deu 
em função da concentração de pirimifós-metilico (8 mg kg-1) proporcionada por 
esta dose estar muito próxima ao LMR estabelecido pelo Codex Alimentarius (7 
mg kg-1) e abaixo do LMR estabelecido pela Anvisa (10 mg kg-1). 

A calda foi aplicada nos grãos espalhados sobre lona plástica utilizando-
se um pulverizador manual. Em seguida, os grãos foram homogeneizados com 
auxílio de um rôdo e deixados em repouso por cerca de 3 h. Após esse período a 
massa de grãos foi dividida em amostras de 1,0 kg, as quais foram acondicionadas 
em sacos plásticos e mantidas sob refrigeração até o momento da ozonização. 
Os grãos contendo pirimifós-metílico foram ozonizados nas concentrações de 
0,86 mg L-1. Os gases ozônio e oxigênio (controle) foram aplicados num fluxo 
contínuo de 1,0 L min-1, por períodos de tempo compreendidos entre 0,0 e 1,0 
h, em intervalos regulares de 0,17 h. A fumigação dos grãos foi feita no interior 
de recipientes cilíndricos de PVC (0,20 x 0,25 m) dotados de conexões na parte 
inferior e superior para entrada e saída do ozônio, respectivamente. Em cada 
câmara foi instalada uma tela metálica, a 10 cm do fundo, para sustentação dos 
grãos e formação de um plenum, para melhor distribuição do gás. Os ensaios 
foram conduzidos com temperatura controlada de 25±2 °C.

O ozônio foi obtido por meio de um gerador de ozônio O&L3.ORM (Ozone 
& Life, São José dos Campos, Brasil), utilizando como insumo gás oxigênio 
isento de umidade. O oxigênio foi retirado do ar atmosférico com o auxílio de 
um concentrador de oxigênio OxxiSul, Mark 5 Plus (Ozonebras, Curitiba, Brasil). 

A concentração do ozônio foi quantificada, utilizando-se o método 
iodométrico, por titulação indireta, conforme recomendado pela International 
Ozone Association (Eaton et al., 2005). Após a exposição ao ozônio as amostras 
de milho foram homogeneizadas, separadamente, em homogeneizador tipo 
Boerner. Em seguida, foram trituradas e submetidas à extração do analito 
de interesse, utilizando-se o método de extração sólido-líquido com partição 
em baixa temperatura (ESL/PBT) conforme Freitas et al. (2014). Os extratos 
obtidos foram analisados por cromatografia gasosa com detecção por captura 
de elétrons (CG/DCE). 

Os níveis de resíduos de pirimifós-metílico em função da exposição ao 
ozônio foram ajustados aos modelos cinéticos de ordem zero, primeira ordem e 
segunda ordem em relação ao inseticida. A escolha do modelo, que melhor se 
ajustou aos dados, foi feita com base no valor do coeficiente de determinação 
e significância dos parâmetros da equação referentes ao coeficiente linear e 
inclinação da curva.
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RESULTADOS E DISCUSSÃO

A concentração residual do inseticida organofosforado pirimifós-metílico 
variou significativamente entre os grãos de milho tratados com ozônio e com 
oxigênio (F1;2=1200,00 e P=0,0008). Os níveis de resíduos do inseticida também 
variaram significativamente entre os períodos de exposição (F6;26=30,44 e 
P<0,0001). Além disso, verificou-se interação significativa entre os tratamentos 
e os períodos de exposição (F6;26=18,11 e P<0,0001). Todavia, a variação 
ocorrida ao longo do período de exposição foi significativa apenas nos grãos 
ozonizados (Figura 1). A concentração residual média do pirimifós-metílico nos 
grãos ozonizados apresentou uma queda de 11,53 para valores abaixo de 1,05 
mg kg-1, o que corresponde a 91% de degradação do princípio ativo. 

Figura 1. Concentração residual de pirimifós-metílico em função do período de ex-
posição ao ozônio (0,86 mg L-1) e ao oxigênio. As curvas traçadas não constituem 
ajustes de modelos, somente representam a tendência dos dados.

Estes resultados se devem ao elevado poder oxidativo do ozônio, o 
qual tem sido reportado na literatura como eficiente agente de degradação 
de resíduos de diversos agrotóxicos, incluindo organosfosforados (Wu et 
al., 2009; Meng et al., 2010; Yang et al., 2010; Muñoz et al., 2011). Vale 
destacar que a eficiência do ozônio na degradação de diversos agrotóxicos 
está relacionada à capacidade que este gás possui em reagir, sobretudo, 
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com estruturas moleculares contendo duplas ligações, compostos aromáticos 
e aminas (von Guten, 2003). O inseticida pirimifós-metílico apresenta em 
sua estrutura molecular tanto cadeias aromáticas quanto radicais contendo 
duplas ligações, os quais constituem sítios de ação para o ozônio e justificam 
a eficiência do gás no processo de remoção dos resíduos destes inseticidas.

No estudo da cinética de degradação do pirimifós-metílico pelo ozônio, 
observou-se que o modelo de primeira ordem apresentou maior coeficiente de 
determinação (R2=0,94) em relação aos demais modelos testados, podendo 
ser considerado como o modelo que melhor representa o processo de 
degradação do pirimifós-metílico pelo gás ozônio (Figura 2). Estes resultados 
são reforçados pelas informações encontradas na literatura (Chiron et al., 
1998; Herrmann et al., 1999; Farré et al., 2005; Chelme-Ayala et al., 2010; 
Bourgin et al., 2011), onde é frequente o relato de ajustes de modelos 
cinéticos de primeira ordem para descrever o processo de degradação de 
agrotóxicos pelo ozônio. O modelo cinético ajustado neste estudo descreve a 
linearização dos dados por meio do logaritmo neperiano (ln) da concentração 
do inseticida em função do período de exposição ao ozônio. A equação obtida 
apresenta constante de degradação (k) negativa, indicando que o processo de 
degradação é diretamente proporcional ao aumento no período de exposição 
ao ozônio. O tempo de meia vida (t1/2) calculado para o pirimifós-metílico (t1/2 

= ln(2)/k) nos grãos de milho expostos ao ozônio, segundo o modelo cinético 
de primeira ordem linearizado foi de 0,2 h.
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Figura 2. Modelo cinéticos ajustado à concentração residual de pirimifós-metílico 
em função do período de exposição ao ozônio.
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